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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Học viện Ngân hàng; Ngành h ọc: Tài chính
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2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính Thương mại quốc tế ; Năm cấp bằng: 2014;
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3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2008-2015

Khoa Ngân hàng, Học viện
Ngân hàng

Giảng viên

Từ 2015- nay

Khoa Kinh doanh quốc tế
Học viện Ngân hàng

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm băt đâu/Năm

Đề tài cấp (NN,

Trách nhiệm

1

hoàn thành

Bộ, ngành,
trường)

tham gia
trong đề tài

1

Nhượng quyền thương 2007
mại (Franchise) – Hướng
di mới cho các ngân hang
Việt Nam trong thời kỳ hội
nhập

Trường

Thành viên

2

Đánh giá tác động qua lại 2013
giữa FDI, đầu tư nội địa và
một số biến số kinh tế vĩ
mô tại Việt Nam

Trường

Thành viên

3

Xác định các nhân tố ảnh 2014
hưởng tới khả năng sinh
lời của các ngân hang
thương mại Việt Nam

Trường

Thành viên

4

Nghiên cứu mô hình đánh 2016
giá khả năng chịu đựng rủi
ro thị trường của NHTM
Việt Nam

Ngành

Thành viên

5

Quản lý hoạt động chuyển 2015/2016
giá trong các công ty đa
quốc gia tại Việt Nam

Học viện

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT

1

2

Năm
công bố

Tên công trình

Tên tạp chi

Bảo hiểm tiền gửi hiệu quả - Kinh 2009

Hội nghị quốc tế "Tái cơ cấu

nghiệm của các quốc gia trên thế

hệ thống tài chính", Học viện

giới
Tác động của nợ công đến tình hình 2011

Ngân hàng
Thời báo Kinh tế Việt Nam

xất nhập khẩu Việt Nam trong thời
kỳ khủng hoảng
Xem xét lại các tác động của cuộc 2011

Khoa học và Đào tạo ngân

khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong

hàng

4

phương pháp tín dụng chứng từ
Mối quan hệ giữa cung tiền và lạm 2014

Hội thảo Học viện Tài chính

5

phát ở Việt Nam
Chuyển giá: hướng

Hội thảo Khoa Kinh doanh

3

6

tiếp

cận, 2015

phương pháp và các nhân tố ảnh

quốc tế

hưởng trong điều kiện Việt Nam
Vốn FDI – Những vấn đề thu hút 2016

Hội thảo Khoa Kinh doanh

vốn sau Hiệp định Thương mại

quốc tế
2

TPP

Hà Nội, ngày 24
Xác nhận của cơ quan

tháng 01

năm 2018

Người khai ki tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

Thạc sỹ Phan Hoài Trang

3

